
33. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

19. 11. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Maksa Gosnika (obl.) 

in starše;   Krst Eve Brumec 
Ponedeljek 20. 11. 2017 

Edmund, kralj 
Ob 07.00 za + Antonijo Ratej (1406) 

Torek 21. 11. 2017 
Darovanje Device Marije 

 

Sreda 22.11.17 

Cecilija (Cilka), mučenka 
Ob 18.00 za + Marijo Binder  

Četrtek 23.11.2017 

Klemen I., papež 

Ob 18.00 za + Draga Kamenika (obl.) 

Po maši seja ŽPS 

Petek 24. 11. 2017 

Andrej Dung-Lac, duhovnik 
Ob 7.00 za + Nežo Borko (obl.) in 

sorodnike 
Sobota 25. 11. 2017 

Katarina Aleksandrijska 
Ob 07.00 za + Vido in Albina Brgleza ter 

rodbino 
34. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

KRISTUS KRALJ 

26. 11. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Petra Korošca in 

rodbino 
 

1. Iskrena hvala vsem, ki ste v preteklem tednu pomagali pri raznovrstnih 
delih (Maksu Leskovarju, Petru Tonkoviču, Davorju in Poloni Mlakar, 
Daniju in Alojzu Lubeju); hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. 

2. Dragi otroci in dragi starši! Tudi letos bo prišel na Prihovo sv. Miklavž. 
Tokrat nas bo obiskal v soboto, 9.12., ob 16. uri v naši cerkvi. Karte za 
Miklavža lahko kupite prihodnji dve nedelji po obeh svetih mašah v 
veroučni učilnici, cena ene znaša 10€. Lepo vabljeni, da se nam 
pridružite. 

3. V četrtek po večerni maši vabim člane ŽPS na redno srečanje. Hvala. 
4. V petek, 24.11. ob 17.00 uri pa ste pevci vabljeni na dekanijsko srečanje 

v Slovenske Konjice. Najprej bo duhovno-izobraževalni del v župnijski 
dvorani, nato pa skupna večerja v Konjičanki. Vabljeni!  

5. V soboto, 25. 11., bo potekal Mavrični dan s pričetkom ob 9. uri in 
zaključkom ob 12. uri. Lepo vabljeni vsi predšolski in šolski otroci. 

6. Četudi je god sv. Cecilije že mimo, ste v znamenje hvaležnosti za 
dragoceno dejavno sodelovanje v pevskem zboru, pevci in organisti 
vabljeni prihodnjo nedeljo po 10. sv. maši, na skupno kosilo v župnijski 
dom Marijinega varstva. 

7. V župnijski pisarni lahko dobite Marijanski koledar. Stane 2 evra. 
Danes obhajamo svetovni dan revnih. Papež Frančišek je zapisal: 
»Na revne ne smemo gledati zgolj kot na prejemnike dobre 

prostovoljske prakse enkrat na teden ali še manj spontanih dejanj dobre 
volje, s katerimi pomirimo vest. Čeprav so taka dejanja dobra in koristna, 
ker nam pomagajo postati dovzetnejši za stiske mnogih ljudi in krivice, ki 
so pogosto njihov vzrok, bi nas morala voditi k resničnemu srečanju z 
ubogimi. Če želimo resnično srečati Kristusa, se moramo dotakniti 
njegovega telesa v telesih trpečih revnih kot odgovor na zakramentalno 
obhajilo, dano v Evharistiji. Kristusovo telo, ki ga lomimo pri svetem 
bogoslužju, se nam razkriva v ljubezni in deljenju, v obrazih in osebah 
najbolj ranljivih bratov in sester. Besede svetega Janeza Krizostoma so 
še vedno sodobne: »Počastiti hočeš Kristusovo telo? Pazi, da ga ne boš 
zaničeval v njegovi goloti, 
ko bi ga tukaj častil s 
svilenimi oblačili, zunaj pa 
prezrl, da trpi pomanjkanje 
v siromakih zaradi mraza in 
golote« 

Papež Frančišek: Maša je 
namreč molitev. In še več: je 
»najizvrstnejša, najvišja, naj-
plemenitejša in istočasno naj-
bolj konkretna molitev.« Je »srečanje ljubezni z Bogom po njegovi besedi ter po 
Jezusovem telesu in krvi«. Je »srečanje z Gospodom«. 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Prepuž:          petek 24. novembra 2017 

Vinarje:          petek, 1. december 2017 

Prihova:         petek, 7. december 2017 

Raskovec:    petek, 15. december 2017 

Dobrova :       petek 22.december 2017 

Dobriška vas: petek 29.december 2017 

Pobrež:               petek 5. januarja 2018 

Novo Tepanje:  petek 12. januarja 2018 

Zg. Grušovje:     petek, 19. januar 2018 
 

Razpored bralcev Božje Besede 

33. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

19.11.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

OTROCI 

34. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

26.11.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 
1. adventna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

03.12.2017 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Žan Pem 



SVETNIK TEDNA – Darovanje Device Marije 

 Poleg tistih knjig Svetega pisma, ki jih je katoliška Cerkev sprejela v svoj 
seznam ali kanon, pa so – malo pozneje kot te – nastali tudi drugi spisi s 
podobno vsebino, pa jih Cerkev smatra za apokrife, to je dvomljive spise, ki 
skušajo streči bolj človeški radovednosti kot pa božjemu razodetju, čeprav 
nekateri od teh vsebujejo tudi podatke iz zanesljivega izročila, ki je resnično. 
Med apokrifnimi spisi je zelo znan tako imenovani Jakobov protoevangelij, 
opis Marijine in Jezusove mladosti, nastal med letoma 130 in 140 po Kristusu. 
Ta spis o Mariji pripoveduje: ko je Marija dopolnila tri leta, sta jo starša Joahim 
in Ana pripeljala v tempelj, da bi izpolnila zaobljubo, ki sta jo bila naredila v 
času pred Marijinim rojstvom. Joahim in Ana sta bila namreč dolgo časa brez 
otrok, tako da bi jih, naravno gledano, sploh ne mogla več imeti. Podobno kot 
Ana, mati preroka Samuela, o kateri beremo v Prvi knjigi kraljev, je tudi 
Joahimova žena goreče molila, da bi dobila otroka; obenem pa se je 
zaobljubila, da ga bo darovala službi v templju. Molitev je bila uslišana in zdaj 
je bila obljuba izpolnjena. Prizor Marijinega darovanja so mnogi umetniki radi 
upodabljali. Po izročilu, na katero se sklicuje Jakobov 
protoevangelij, so tempeljski prostori postali Marijino 
prebivališče vse do dneva njene zaroke s sv. Jožefom. Ali 
mar Cerkev z bogoslužnim spominjanjem Marijinega 
darovanja potrjuje resničnost tega, kar je zapisano v 
Jakobovem protoevangeliju? Ko si bomo ogledali, kako je 
praznik Marijinega darovanja nastal, bomo videli, da to ni 
res. Povod za Marijin praznik 21. novembra je bila 
posvetitev bazilike Svete Marije Nove v Jeruzalemu 21. 
novembra leta 543. To je bila svoj čas ena najlepših 
cerkva v Jeruzalemu in stala je v bližini razvalin 
jeruzalemskega templja. V dušah jeruzalemskih vernikov 
in romarjev, ki so to veličastno baziliko obiskovali, je to 
obujalo spomin na nekatere zgoraj omenjene prizore, 
opisane v Jakobovem protoevangeliju. To je polagoma 
privedlo do tega, da so se 21. novembra vsako leto ob 
praznovanju obletnice posvetitve te cerkve spominjali tudi 
Marijinega darovanja v templju. Sčasoma se je spomin posvetitve bazilike 
spremenil v praznik Marijinega darovanja. Vzhodna Cerkev pozna ta praznik 
že proti koncu 7. stoletja in še danes spada med zelo slovesne praznike. 
Vsebina praznika je posvetitev, s katero se je Marija popolnoma darovala 
Bogu že od prvih trenutkov svojega zavestnega bivanja, pa naj je svoje 
otroštvo in mladost res preživela v območju templja ali pri svojih starših. Na 
Zahodu so ta praznik prvi sprejeli v Avignonu v Franciji leta 1372, ko so 
papeži prebivali tam. V vsej zahodni Cerkvi se je ustalil po letu 1585. Od tega 
časa dalje se je pobožnost v zvezi z Marijinim darovanjem še naprej širila. 
Mnoge redovne družine so si ta dan izbrale za obnavljanje svojih zaobljub – 
popolnega darovanja Bogu. 

Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST  " SONČNE PRIHOVE "                 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

33. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

19. 11. 2017 – 26. 11. 2017 

Papež Frančišek: Molitev je predvsem »pogovor in osebni odnos z 
Bogom. Človek je bil ustvarjen kot bitje, ki je v osebnem odnosu z 
Bogom, ki najde svojo polno uresničitev samo v srečanju s svojim 
Stvarnikom. Pot življenja vodi v dokončno srečanje z Gospodom.« 
Sveti oče je v nadaljevanju izpostavil, da je molitev, kot vsak pravi 
pogovor, znati ostati v tišini, v tišini z Jezusom. V pogovorih namreč 
obstajajo tudi trenutki tišine. Pripomnil je, da če pridemo nekaj minut 
prej k maši, naj bo to trenutek tišine, ko se pripravimo na pogovor, ne 
pa trenutek za klepetanje: »Je trenutek, da se umirim v srcu in se 
pripravim na srečanje z Jezusom. Tišina je zelo pomembna.« Pri maši 
namreč ne gre za nek spektakel, ampak da se srečamo z Gospodom, 
ki nas v tišini pripravlja in nas spremlja.  
Iz skrivnostne tišine z Bogom privre njegova Beseda, ki odmeva v 
našem srcu. Jezus sam nas je naučil, kako je zares mogoče biti z 
Očetom, in to nam pokaže s svojo molitvijo. Evangeliji nam prikazujejo 
Jezusa, ki se umakne na samotne kraje, da bi molil. Ko učenci vidijo ta 
njegov tesen odnos z Očetom, začutijo željo, da bi tega bili deležni tudi 
sami, in Jezusa prosijo: »Gospod, nauči nas moliti« (Lk 11,1). Jezus 
odgovori, da prva stvar, ki je potrebna za molitev, je znati reči Oče. 
»Če nisem zmožen Bogu reči Oče, nisem zmožen moliti. Reči Oče 
pomeni postaviti se v njegovo navzočnost z otroškim zaupanjem. A da 
bi se lahko naučili, je treba ponižno priznati, da potrebujemo poduk in 
enostavno reči: Gospod, nauči me moliti.« Druga lastnost, ki je prav 
tako lastna otrokom, pa je »pustiti se presenetiti«. Čudi se tudi nad 
majhnimi stvarmi, saj je zanj vse novo. »Da bi lahko vstopili v Božje 
kraljestvo, si moramo dopustiti čudenje,« je izpostavil papež. In zastavil 
vprašanja: Ali se v svojem odnosu z Gospodom, v molitvi čudimo? Ali 
pa mislimo, da je molitev pogovor z Bogom, kakor to počnejo 
papagaji? Ali dopustimo, da nas Bog preseneti? Kajti Bog je Bog 
presenečenj. Srečanje z Gospodom je namreč vedno živo srečanje, ni 
»muzejsko srečanje«. Je živo srečanje in mi gremo k maši in ne v nek 
muzej. Gremo v živo srečanje z Gospodom. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

